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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Gör så här:

��� 1lU�QL�I\OOW�L�I|UVWD�EODQNHWWHQ�VSDUDU�QL�GHQ�PHG�HWW�XQLNW�¿OQDPQ�Sn�HU�KnUGGLVN�
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 på er hårddisk.

3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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	Namn: Svenska islandshästförbundet
	Projektnr: 4
	Projektnamn: Ridleder
	Projektstart årmån: 2016/januari           
	Projektslut årmån: 2017/december 
	Projektets totala budget kr: 160 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 80 000                   2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 80 000                   2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Jan Ljungholm
	Epostadress: ljungholm.jan@gmail.com
	Telefon dagtid: 
	Mobiltelefon: +46 708 99 23 80
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Under många år har kommuner ställt i ordning ridleder i olika delar av landet. Eftersom långritter är väldigt populärt bland våra ryttare i SIF har det kommit önskemål från medlemmarna om en sammanställning av dessa leder. Vi skulle vilja ha en webbportal där vi kan lägga in befintliga leder för att underlätta planering av sådana turer.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Till att börja med går arbetet ut på att få fram fakta om befintliga leder och ridvägar. I nästa skede skall dessa samordnas på nätet så att det går att hitta underlag för planering av längre ritter. Vi skall också ta fram kontaktuppgifter till personer som kan förmedla mer information på de olika sträckorna. På sikt vill vi på webbsidorna ha aktuell hänvisning till övernattningsställen, veterinärer och hovslagare.Fas 1 går ut på att kontakta kommunerna i Sverige för att påbörja faktainsamling.Fas 2 skall vi gå vidare och försöka knyta ihop lederna så att det går att rida långa sträckor i fin natur genom Sveriges vackra landskap.
	Förväntade effekter: Många av de ridleder som skapats står i dag outnyttjade. Information om kontaktpersoner är inaktuell. Vi vill få igång intresset för långtursridningen genom att skaffa fram aktuell information och samordna turer med närliggande lokalklubbar. Det är i dag extra viktigt att knyta kontakter utanför den egna sfären. Kan vi dessutom få med nysvenskar i projektet så är mycket vunnet. Kan man se Sverige på ett härligare sätt än från ryggen på en tältande islandshäst?
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Det här jobbet bör utföras av någon/några av våra medlemmar som är bra på kartor och datorer. I dag är det svårt att få någon som frivilligt tar sig an ett sådant projekt, varför vi tror att det behöver ske av arronderade personerBudget- Resor                10 000 kr- Arbetstid            50 000 kr  - Korrekturarbete 20 000 kr
	Summa: 80 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 


